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د شرآت واحیكاي سندی اعضاتي وضعني از آخریگزارش  

 
  ١٣٨٧ آبان همدزسي هشنبدو                                                                                           ر خبرانيآژانس ا

 
  
ت آارگران شرآت ي شرآت واحد در ارتباط با وضعیكاي سندیان از اعضاي ترابیآقا

كا صادر ي سندی نفر از اعضا٤ ی انقالب برای آه دادسرای احكامیكسري: واحد گفت

كبخت ي دآتر صالح نیشان آقايل ايوآ. یدآ عباس نژند آوی آقاین برايآرد همچن

 شود یدر واقع م. شان ابالغ آردندي را به ایقيمراجعه آردند و حكم ده ماه حبس تعل

 ی دوستانمان دارد صادر مین مشكالت روبرو است آه بعد از سه سال احكام دادسرا برايكا االن با ايگفت آه سند

 خود من یبرا. شوديد نظر اعتراض مي است و به مجامع و محاآم تجدن احكام قابل اعتراضيشود البته تك به تك ا

م ي فرصت دار٨٧٫٨٫١٢كشنبه ين حكم ابالغ شد و ما تا يست و سوم اي روز فرصت گذاشتند ب٢٠ حدود ی باباخانیآقا

ه حداقل تبرئه م آي بدهند و ما توقع دارینظر بهتر،د نظر يم آه در دادگاه تجديدواريم و امين حكم اعتراض آنيآه به ا

 . بوده استیتها همه صنفيبزنند چون واقعا فعال

 در یزه ربع نقره ايافت جاي درینكه به ما حكم را ابالغ آردند براين اي ما در حی از وآالیكينكه يل ايمتاسفانه به دل

 یم آه آقاينتظر شدل مين دليبه هم. سندي نویحه مي با هم اليی موالید وآقاي خورشی معموال آقا،سفر بروآسل بودند

 . آنندیه آار ميحه دفاعي الی دارند رو،شاني است آه ای از سفر برگردند و االن چند روزيیموال

 شود و جواب اعتراض چه ید نظر ارسال مي در تجدیم به چه شعبه ايني تا ببی پرونده بگذاریحه را رويقرار است ال

  .خواهد بود

   آنند؟یا دنبال مكا ريل آار سنديحال حاضر چند وآدر

 ها را يیكايد وآالت آل سنديز خورشي و دآتر پرويیوسف مواليان دآتر يكا آقاي آار سندیاز همان روز اول از ابتدا

 آه رخ داد و به خاطر مشكالت اخراج اداره آار آه به صورت يیهايريبه عهده گرفتند و بعد به خاطر مجموعه دستگ

 ی و اقای عبدالفتاح سلطانی بعد آقا، از آار را برداشتندیف هم قسمتي محمد شریقاكبخت و آي صالح نیگسترده بود آقا

  .ر پرونده ها هستنديگين دوستان وارد شدند و پي هم در آنار ايیمصطفا

  د؟ي اسالو خبر داریت آقاياز وضع

. اد استيشان زيالقات با ا می ما برایتهاي محدودی مقدار، شهر منتقل شدنديی اسانلو به زندان رجای آه آقایاز وقت

مارستان ي آورند بینه مي معایكبار برايشان را معموال هر دوهفته ي ایم ولين بودند مالقات در زندان نداشتيقبلش آه او

  .دنديديشان را ميمارستان و اي رفتند بین مير فعاليا خانواده و سايره و يئت مديو دوستان از ه

  ست؟يچنظرتان راجع به احكام صادر شده 

 آه احكام اخراج توسط اداره ی نفر٣٠تمام . اخراج ما را از ادارات آار صادر آردند. احكام به شدت ناعادالنه است



 

 2

وان عدالت يد. ت خود را ارائه داده اندي مراجعه آردند و شكایوان عدالت اداريشان صادر شده است به ديآار برا

 یدگي حكم رد اخراج را دادند و رسیرخاني و نعمت امیم مدديان ابراهي دو نفر از دوستان آقای خوشبختانه برایادار

ون تومان خودشان يلي م٣٠ بالغ بر ی باگرفتن مبلغیر خاني نعمت امیآقا.  هم عرض ادارات آار صادر شدیئتهايدر ه

 شمال غرب  از طرف شعبه آاریدگي منتظر رسی مددیآقا! ید اجباريد گفت بازخريد آردند و در واقع بايرا بازخر

وان يه دوستان از جمله خود من توسط شعبات مختلف دياحكام اخراج بق.  نگرفته اندیجه ايتهران هستند و هنوز نت

م و همه پرونده ي اعتراض آردیوان عدالت اداري دیئت عموميل تعارض آرا ما به هيبه دل. د شديي تایعدالت ادار

 هستند یوان عدالت اداري و مستشار دی قاض٩٠ آه بالغ بر یومئت عميمان جمع شده است و قرار است آه در هيها

وان ي آه شعبات دی هم احكام اخراجیئت عموميا هيجه مشخص شود آه آيم آه نتين هستيما منتظر ا.  شودیبررس

  .شوديئت هم عرض صادر مي در هیدگيا حكم رسيكند يد ميي داده اند تایعدالت ادار

  د؟يياد بفرمي داریدر آخر اگر صحبت

ن ي تامیت و حراست شرآت واحد و شورايريچون توسط مد! ن شغل ماستي بهتریكاري شود گفت آه بیدر واقع م

 یري جلوگی خصوصی شغلهایك از شغلها حتيهر گماردن ما دربه آاره است آه از شديی هایاستان نامه نگار

 ید دادسرايك روز بايا يم يد دادگاه باشيك روز باي ، سرمان استیكا روي مسآئل سندینكه به قدريل ايما به دل. كننديم

د يدر حال حاضر با. مير پرونده دوستان باشيگيد پيك روز بايم و ي باشیوان عدالت اداريد ديك روز باي ،ميانقالب باش

ن ي ا.ن است آه حق به حق دار برسديمان ايب ما تنها آرزويبه هر ترت. ميكنيم امرار معاش مي داریگفت آه به سخت

 مدافع ی گروه ها، آاری سازمان جهان،ی حقوق بشری گروه ها،ین المللين همه مجامع بيا، همه انسان روشنفكر

 !!كنندي نمی و نهادی از آسی احساسیتهايحقوق آارگر حما

ه اند و من  بردیكا پيت سندين ارگانها همه به حقانيا! شد يكا نميتها از سندين حمايم اياگر ما به ناحق صحبت آرده بود

د يگوين ضرب المثل است آه مينها مصداق اي عملكرد ای برده است ولیت پين حقانيمطمئن هستم آه دولت هم به ا

   !ك پا دارديمرغ 

 محاآمه ی برا، آبان٧ و ٦من :  خود گفتیت فعلي شرآت واحد در ارتباط با وضعیكاي سندیاعضا ازی گوهریآقا

  !تگر همراه با خانوادهي برگزار شد به جرم رفتن به پارك چ١٧آبان دادگاهم در شعبه روز ششم . به دادگاه رفته بودم

 .ن دادگاه به علت حضور نداشتن معاون دادستان انجام نشديا

ن بار مراجعه به يبعد از چند.  بود١٣٨٤ سال یريموضوع دادگاه درباره دستگ.  بود١٤ محاآمه در شعبه ،روز هفتم

كفرد محاآه ي صالح نیلم آقاين بار با حضور وآي ای مختلف محاآمه صورت نگرفته بود ولی هادالئل مختلف و بهانه

 . البته گفتند بعدا حكم اعالم خواهد شد،انجام شد

 یچ درآمديه.  ندارمیچ شغليمن در حال حاضر ه. ف اعتراض دارميت بالتكلين وضعيمن به ا: شان در ادامه گفتيا

شود آه ي به من پرداخت مین پول در صورتيتازه ا. كنميافت مي دریكاريمه بير تومان ب هزا٢٠٠ یندارم و تنها ماه

 .سدري من نمی زندگیچ جاين پول به هيا.  به من بدهندیك پولياب بكنم تا يكبار بروم اداره آار حضور و غي ماه ٤هر 

١٣٨٧/٨/١٣ -ران خبر يآژانس ا  
 


